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Faculdade Assis Gurgacz 
A FACULDADE DA SUA VIDA 

 

 

 

 

  RESOLUÇÃO Nº  77/2015 – CEPEG 

                    

         SÚMULA:  Aprova novas adequações nas  Diretrizes  Dis- 
                           ciplinares  para os Discentes da FAG. 

   
   
   
 O Diretor Geral da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, de  Cascavel,  Estado 

do  Paraná, no  uso  de  suas atribuições  regimentais: 
 
Considerando o Regimento da FAG  em seu Capítulo III, que trata DO 
REGIME DICIPLINAR DO CORPO DISCENTE; e 
 
Considerando as Deliberações  tomadas  em  reunião  do  Conselho de 
Ensino, Pesquisa, e Extensão Gestão – CEPEG. 

 

   
   
   
                             RESOLVE 
   
   
   
                            Art. 1º  - Aprovar as  adequações às Diretrizes  Disciplinares  para  os           
Discentes  da  FAG, Conforme o texto do Regulamento, em anexo. 
 Art. 2º  - O texto das  Diretrizes  Disciplinares  para  os  Discentes da FAG 
é parte integrante desta Resolução, como Anexo I.  
 Art. 3º  - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogada a Resolução 
Nº 04/2008 – CEPEG. 
   
   
                                    Dê-se ciência.         
   
   
                                    Publique-se                                         
   
    Cascavel, 09 de janeiro de 2015. 
  
  

 
                                    Prof. Sérgio De Angelis 
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                                            Diretor Geral 

 

 

 

( Anexo I à Resolução nº77/2015- CEPEG, de 09/01/2015) 
 
 
 

DIRETRIZES DISCIPLINARES PARA OS DISCENTES DA FAG 
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Art.1º - Entende-se por Diretrizes Disciplinares para os Discentes da FAG, o conjunto de 
normas de conduta que devem ser observadas no exercício das atividades discentes, conforme o 
previsto no Regimento Geral, no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e neste 
Regulamento  com o objetivo de assegurar a ordem, o respeito e a disciplina no ambiente 
universitário.  

 
Parágrafo Único: As Diretrizes Disciplinares para os Discentes da FAG não excluem a 

legislação Federal e Estadual, em vigência. 
 
Art.2º - Os Acadêmicos da FAG têm direitos a: 
 
I. receber ensino de qualidade; 
 
II. freqüentar as aulas e demais atividades escolares e utilizar os serviços 

educacionais, administrativos e técnicos oferecidos pela FAG, nos termos do 
contrato celebrado com a instituição; 

 
III. organizar-se em Centros Acadêmicos e Diretório Central de Estudantes; 

 
IV. receber todas as informações a respeito da Instituição e das rotinas da vida 

Acadêmica; 
 

V. usar o livre direito de expressão; 
 

VI. ser indicado, votar e ser votado, na forma da lei, nas indicações e/ou eleições pára 
os órgãos de representação estudantil; 

 
VII. ter assegurada ampla defesa nos casos de penalidades disciplinares; 
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VIII. recorrer  de decisões dos órgãos deliberativos; 
 
 
 
 

IX. solicitar reconsideração a quem negou seu pedido ou prejudicou comprovadamente 
sua vida acadêmica; 

 
X. receber o programa, a metodologia que será usada, a bibliografia e os critérios de 

avaliação de cada disciplina que cursará no período letivo; 
 

XI. ter vistas as provas retidas por docentes; 
 

XII. ser inscrito pela Instituição, na forma da legislação vigente, para a realização do 
ENADE; 

 
XIII. receber todos os benefícios previstos no Regimento e nas normas aprovada pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão - CEPEG; 
 

XIV. ter garantida a segurança, nas dependências da FAG. 
 
 
            Art.3º -  Os  Acadêmicos da FAG têm o dever de: 
 

I. valorizar  a vaga conquistada; 
 
II. observar o regime escolar e disciplinar e portar-se, dentro e fora da FAG, de 

acordo com os princípios éticos condizentes; 
 

III. zelar pelo patrimônio da FAG, ou de terceiros a sua disposição para uso nas 
atividades acadêmicas; 

 
IV. respeitar os membros da comunidade acadêmica, professores, colaboradores  

técnicos -administrativo e colegas acadêmicos; 
 

V. respeitar o Regimento Geral, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado no ato da matrícula, e as normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Gestão - CEPEG; 

 
VI. acatar as decisões adotadas pela instituição; 

 
VII. primar pela urbanidade, assiduidade, pontualidade, boa conduta e discrição; 

 
VIII. responsabilizar-se por danos, nas dependências da FAG, a equipamentos e 

materiais da Instituição,  de seus colegas e de  professores; 
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IX. efetuar com pontualidade o pagamento das taxas e contribuições devidas como 
remuneração dos serviços educacionais recebidos, nos prazos fixados e 
submeter-se às normas legais pertinentes no caso de não cumprimento dessas 
obrigações; 

 
 

 
X. levar ao conhecimento da autoridade superior da FAG irregularidade de que tiver 

ciência; 
 

XI. ter conhecimento de que, caso não renove a matrícula,  é considerado aluno 
inativo, sem nenhum direito a freqüentar aulas,  a realização de provas e trabalhos 
acadêmicos, e de que qualquer atividade acadêmica que venha realizar,  sem a 
renovação da matrícula, é considerada equivocada,  não tendo nenhum tipo de 
validade para aproveitamento ou prosseguimento nos estudos; 

 
XII. estar informado de que, caso  a Direção Geral,  resolva publicar nova data limite 

de matrícula, para alunos que não a renovaram nos prazos previstos em 
Calendário, o percentual da freqüência será computado a partir da data da 
matrícula, calculado de acordo com a carga horária total de cada disciplina;   

 
XIII. responsabilizar-se pela realização do ENADE, procurando informar-se pela 

Internet ou através da Instituição de todo o seu processo de convocação para a 
prova  ou sua  dispensa; 

 
XIV. respeitar e ser leal à FAG e a sua Administração. 

 
 

DO USO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 
 

   Art 4º - Os laboratórios  da  FAG serão utilizados de acordo com os horários 
determinados pela instituição. 
   

 § 1º - Com a presença e acompanhamento de um docente responsável, os laboratórios 
podem ser utilizados em outros horários, desde que, disponíveis, através de solicitação ao órgão 
responsável. 
 

§ 2º - O aluno deve ressarcir a Instituição ou seus colegas ou professores por qualquer 
dano que venha causar por imprudência na utilização de equipamentos, de materiais dos 
laboratórios e de outras instalações. 
  
 Art 5º -  O Acadêmico deve receber as instalações físicas que serão  utilizadas em perfeita 
ordem e limpeza, para o bom desempenho de suas atividades de ensino aprendizagem. 
  

Parágrafo Único.  O Acadêmico deve zelar pela preservação da ordem e da limpeza das 
instalações, denunciando o mau uso das mesmas. 
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Art.6º -  A utilização  do Laboratório de Informática segue o determinado no artigo 4º deste 

Regulamento 
 
Art 7º -  A FAG disponibiliza computadores ao acadêmico que, em situação emergencial, 

necessitar de seu uso, desde que, devidamente autorizado pelo órgão responsável que fará todo 
o controle da utilização do equipamento. 

 
Parágrafo Único. Os equipamentos de Informática de cada Setor da Instituição são de uso 

exclusivo do pessoal daquele setor, vedado o uso a alunos e docentes. 
 
Art.8º - As instalações físicas, tanto no setor interno dos prédios quanto externos, são 

vigiadas por seguranças que tomarão providências imediatas ao depararem-se com qualquer tipo 
de irregularidade. 

 
Parágrafo Único. Familiares ou amigos de acadêmicos podem visitar as instalações da 

FAG, desde que, devidamente credenciados como visitantes, pela recepção. 
 
Art. 9º - No recinto da FAG, é vedado: 
 
I. o uso de bebidas alcoólicas, ou substâncias que ocasionam dependência física ou 

química;  
 
II. qualquer tipo de jogo, sem autorização expressa da direção Geral; 
 
III. a comercialização, de qualquer natureza, de produto(s) sem autorização da Direção 

Administrativa da FAG; 
 
IV. o uso de vestuário não adequado para recinto escolar; 
 
V. portar ou guardar arma nas dependências da FAG sem estar devidamente autorizado; 
 
VI. praticar o trote na FAG, entendendo-se como tal toda e qualquer manifestação 

estudantil que configure agressão física, psicológica, moral ou qualquer forma de constrangimento 
ou coação de qualquer espécie, a quem quer que seja, inclusive danos materiais; 
 

VII. dedicar-se, nos locais e horas de desempenho de suas funções de Estudante 
Universitário, a atividades estranhas ao ensino, pesquisa e extensão ou atos que atentem a moral 
a aos bons costumes; 

 
VIII. utilizar material ou bens da FAG em serviços particulares; 
 
IX. retirar, sem ordem da autoridade competente, material bibliográfico, didático, 

equipamentos, objetos ou quaisquer outros bens, pertencentes ao acervo da FAG; 
 
X.   promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço que envolvam ou 

possam comprometer o nome da FAG ou com elas solidarizar-se. 
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DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 
 

Art.10 -  Os Alunos  da FAG estão sujeitos às  penalidades previstas no Regimento Geral 
da FAG, em vigor, e as deste Regulamento. 

 
Art.11 – O registro das penalidades é feito em documento próprio não constando do 

histórico escolar do aluno e será cancelado o registro das penalidades, de advertências e de 
repreensão se, no prazo de 01(um) ano da aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art.12 – A penalidade de Advertência ou Repreensão ou Suspensão é aplicada pelo 
Coordenador do respectivo Curso.  

 
Parágrafo Único: quando uma das penalidades, referida neste artigo,  atingir direta ou 

indiretamente o Coordenador do Colegiado do Curso a penalidade deve ser aplicada pelo Diretor 
Acadêmico com homologação do Diretor Geral. 

 
Art.13 -  Para aplicação da penalidade de desligamento  é necessário que haja instauração 

de  processo disciplinar  da parte considerada lesada, à Direção  Acadêmica.  
 

§ 1º -  A Comissão Disciplinar é formada por três membros, dentre professores e 
funcionários técnico - administrativos da IES, estes últimos com curso superior de graduação, 
designada pelo Diretor Acadêmico   ou pelo Diretor Geral, quando for o caso. 

§ 2º - A penalidade de desligamento é aplicada pelo Diretor Acadêmico com homologação 
do Diretor Geral, que  consiste no rompimento  do contrato de prestação de serviços 
educacionais. 
 

Art.14 - A qualquer sanção disciplinar interposta, o acadêmico tem o direito a ampla 
defesa. 

Parágrafo único: O recurso, interposto pelo aluno nos prazos regimentais, tem somente 
efeito devolutivo. 

 
Art.15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Gestão – CEPEG, após ouvido(s) o(s) interessado(s).  
 
 

 


